
دد هنا والنهي كك ؤؤ كك م(( بالنون مم نن نر كغ تت ككديد وهذا))    كقديييل تأ كركييم (فل ث مغ ) أي ؤت
كن،مكم، ؤع ؤد خخ دع وهذا ؤت كر ؤف ؤل؛ه؛ ما على مم كن قب مع؛ه الذي السنسان ل ؤد من الدسنديا تخ م،مكو ي

مسن؛ه كد إيما خع كعديفا، تعالى الل؛ه بو من حسدين}، أخ يا م،مكان فدي؛ه هنا {تعال ؤض ي،مكييو
مسن؛ه ففا تعالى بالل؛ه إيما كعدي خذ ض كن إ ددسنديا ؤأ كهدي؛ه ال خل مع؛ه مت ؤد خخ ؤت ؤف حتى و كر ؤجيي خن ؤئهييا، ؤي ؤرا ؤو

مل؛ه: (( كةوقو كك الدنيا  الحيا نن )) لكش ددا ه حدييياة للن فدييي؛ه ما أ خو،ت، وضيي الميي
خسنديا) اسم وهي مد كضديل ( ما ه تف ؤر كك ؤذ مم

كسني:الطالب ؤد  
: ل�.الشديخ

: أدسنى�.الطالب
ؤسنىالشديخ خد ؤأ ؤلييى)، :  خع ؤأ ؤديييا) و( خل مع ؤدي ت مثييل: ( مم خسنديييا مسي ؤهدين: الول: أسنهييا مد خج ؤو كلي

ؤم ة مد ؤق ؤت ؤرة عن مم كخ خدسنى فهي ال ؤن الناس إلى ؤأ ؤدي ت ولهذا الخرة كم مم الحدياة مس
ملولى، ؤدي ت ا مم مس فضا دسنديا و مو كمن أي مسن كتها، مد ؤب ؤت خر د ة فهي ؤم كسندي كسنهييا قريبيي ة بمعنييى ؤدا ل

نو بمعنى داسندي ة وهي الولى، هي مسن ؤب ة مد ؤت خر كن الم ؤن فديها ما ل كعديييم كم كن مدر إن ال مقيي
دص فإسن؛ه كغ ؤن فصا مم كغدي خن فل ؤت ؤب خق ؤت خس فصا أو مم فصييا تنغدي كغدي فرا: تن كض فرا حا كضيي كن حا سنفييس ل

كعديم كن مم الذي ال ؤع خن كد ل الدسنديا في ب؛ه ت ؤب أن مب ؤشا ؤدر مي ؤ،مك الشاعر: قال كما كب
دم                        دم علدينا فديو دم             لنا ويو مء ويو ؤسا دم مسن خو ؤي نر و ؤس مسن

م؛ه لو وهذا ؤت خل كم كت؛ه تأ ؤجد ؤو كظر السبوع في يوم كل كذلك، ل دم سنفسك سنا ت،مكون يو
كسيي ط مسييتاسنس ؤب خن مرور، مم خسيي نم، ويييوم وم ؤتيي خغ كدييي ة أكشييدياء يجديييك ويييوم ت كج كر خا

محك، مر ؤف مدر لو ثم بالع،مكس، آخر ويوم مت كن مق ؤوها أ خف ؤل ص لييم يعنييي ذلييك كمن ؤخ
ؤشب كن بأذى مي مغص المستقبل فإ ؤفاء هذا علديك ين ؤص الشاعر:  قال كما ال

ؤب ل                  كش كطدي خدي ؤع خ ت ما لل ؤم ف ة ؤدا ؤص كغ ؤن م؛ه          مم مت كذا كر ؤلييييي ؤكييييا مد كبا
ك،ت خو ؤميييي خرم الي ؤهييييييييي خل وا

كد مب كد كمن فل خين أح ؤر خم كما أ د،ت إ خو كجل ؤم كما عا دم وإ ؤر كهد ؤه خج كبر إذا فالسنسان مم إذا ؤك
مدر كن مق كد تعييالى الليي؛ه أ مميير فييي ليي؛ه ؤميي مع كسن؛ه ال كجيي ع فييإ كل؛ه إلييى ير (( الولييى حييا

م م كك من مم من تو دد تم تر تللل ى كي مل مإ تذ مر أ
مر ت كملل كع مل كجيي ع] 70))[النحييل: ا كل؛ه إلييى ير حييا

مق ط الولى خس مزا ه ؤي كديدي خم ند وي،مكون ؤت ؤكش ني، كمن أ كب ؤص مسن؛ه يعني ال ؤل ة كو كرا ه على عا غدي
ند ؤكش كن كمن أ خو ني ؤك كب ؤص ف ة ال ؤل كرا ه؛ على عا كن غدي ني ؤكل كب ؤص خقييل عندا ه ما ال كديديييز، ؤع خم ؤت و

م،مكون مهما غاي ةو كل؛ه سنعيم يصديح ؤي ؤد ٍءء ميي خي ؤشي ؤعييب كب م،مك ت، بي؛ه يل خسي هيذا ل،مكيين وي
كرم ؤه ؤشيء عندا ه ال كديديز كمن ال خم كت مدا ه ال كج فل أهل؛ه على يصرخ ؤت علديهييم يصييرخ مث
معع ق ؤز نب�.�.�.�. تنسون ويقول: كديف ويصديح علديهم ي ند  كشا كك وأجديييب علدي،مكييم وأ

ؤعام ل،مكم كط ؤراب ال كش كن، والديوم وال مسو خن فضييا هييو ثييم سنعم  أكثر،�.�.و ت ثقديييل، أي
كبي ؤص ؤدر ال كحد يق مل؛ه الوا كم كدا ه على يح كشي ي م،مك ت حتى ويسار يمدين ب؛ه ويم يسيي

ك،مكل، هذا ل،مكن ؤذا لذلك ممش ككر إ ؤذ ؤسان ؤت كلسن ؛ه ا كسن كميا أ و،ت أن إ كصيل أو يم إليى ي
مش؛ه كان فمهما الحال هذا ه كغص، فسوف عدي ؤن ؤت الحدييياة سنقييول: هييذا ه ولهييذا ؤي
ؤذة دسنديا مخو خأ مو كمن أين؟ كمن ؤم مسن ؤمن مد كز نو ال مسن مد ؤب ة و ؤت خر ؤم خدر�. الي ؤق وال

كك م  فل(( الدسنديا الحدياة طديب نن نر كغ كة تت كن )) عن الدنيا الحيا " بييذلك اليما
كد أي خع ؤر وما الل؛ه، بو ؤث خك ؤفلوا الذين أ كد عن ؤغ ؤر وما الل؛ه، وع مدوا الذين أكث ؤم ؤت خع ا
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كب على ؤبا خس ؤرة ال كه كظا مسييوا ال ؤن ؤئهييا، الييتي السييباب ؤف كثدييير ورا النيياس كميين ك
نن ((يقول:  تر كص تين تل كه تو نل من ال كه تم كر كص نن  كديف]40))[الحج: تين مصيير الل؛ه إ ين

كل ة هذا وهم المسلمدين كق كئهم على ال كفار أعدا م،مك كذا ه وهييم ال ؤرة بهيي خثيي ؤ،مك وبهييذا ه ال
كوة مق كمد ي،مكون؟ هذا كديف ال ؤت خع كة على فدي خسييب وعلى الدسنديا الحديا ؤل كبؤا كييي ة ا مد الما
ؤئها، ما دون كجب ورا ؤوا كمن أن علدينا وال خؤ كد مسن م؛ه الل؛ه، بوع ؤعييل فييالل خعييد ؤج ؤو أن ال

مصيير خن ما ه، ؤميين ي مر مصيي خن تد(( ؤي تعلل تو كه   نللل تن ال مذي نللل كنللاوا ا تم م م آ ككلل من كلللاوا مم مم تع تو
مت تحا مل نصا كه م ال نن تف مل مخ تت مس تي مض مف ي تل مر ل

ت تمللا ا تف تك تل مخ تت تن اسلل مذي نللل ممللن ا
م م مه مل مب خفني الليي؛ه إن قائل: كديييف  يقول]55))[النور: تق كل خخ ؤت خر ض فييي يسيي ال
دروس وعندسنا ؤ،مكان وعندسنا ال كري خم ؤل كلديز وعندسنا ا كج كلسن مرهم ا ؤن وغدي ؤمم كم مل كي ة ا كو ؤق ال

ؤرة؟ كثدي ؤ،مك ؤواب وش هذا؟ معنى اش ال نن((الجييواب:  ذلك؟ على الج مإ تد   معلل تو
مه نل قق ال ك م تفل تح كك نن نر كغ كة تت تيا تح مل تيا ا من دد كرا ك )) ل ال مغ خصيير، فييي حتى الدسنديا ؤت كن ال

مب ؤبا خس خصر أ كن خ ت ال ؤس كدة هي لدي ؤما دء هنياا ك بل فق ط الي خي ؤئهيا ؤكشي مة وهييو ورا كو مقيي
كزيز ؤع كز ال ؤجل ؤع نن((  و ته مإ قي الل ماو تق مزيز تل )) سنعم�. تع
ك م تفل (( طديب كك نن نر كغ كة تت تيا تح مل تيا ا من دد م م توال ال ككلل نن نر كغ مه تي نل ك؛ه )) فييي مبللال كميي خل كح

كل؛ه ؤهييا خم كإ كر(( و كرو تغ مل ؤطان))  ا خدي كشيي م،مكم ل " يعنييي  ال خع فضييا يخييد مف؛ه ؤميين أي خصيي ؤو
ؤاع، كخد خصييف جيياء ولهييذا ال ؤو مرور، كب ؤغيي معييول ال ؤف مرور)  ؤغيي ؤف ة و( ؤه ة كصيي كب ؤشيي كن مم ؤكل

ؤرا ه مرو ففا كييان مغ فمييا وصيي كز ؤم ليي؛ه ؤل مزو مجييوب، مليي مو مرور) غدييير ال ؤغيي مرور) و(ال مغيي (ال
نم، ؤض نم بال ؤض مرور) بال مغ ؤدر (ال خص ؤف ة ؤم كص ؤغرور)  ؤه ة و(ال كب ؤش د ة مم كل المعنييى على ؤدا

مرور المعنى،  ب؛ه�.�.و ؤغ فذا فال كلسنس الشدياطدين أي الشديطان، هو إ نل ا كجن؟ و  ال
: كلهم�.الطالب
دلهمالشديخ كن كمن جمدي ع كلهم سنعم، : ك كطدي نن كشديا كج نر ؤمن ال مغيي معييروف وهييو ؤي

خديطان هو كش كقي الذي ال خل كبك في مي خل كمن ،يحتال ما ؤق فضييا السنييس كشييدياطدين و أي
نر ؤمن مغ ؤساء وهم ؤي ؤل خوء مج كس متون الذين ال خأ ملون السنسان ؤي مخ مخل كما فدي؛ه فديد خد ييي

ؤدر في الماء ؤم كنار أو الي خحم، في ال ؤف كري ؤما ال خد مخلون ي م،مكييون بحديث مدخول يد ي
كئم ننا مدي ت أو كال ؤم ؤدي بدين كالي ؤرسنا وجييل عييز فييالل؛ه ،الغاسل ؤي كذ هييؤلء كميين ؤحيي

توال(( م م   كك نن نر كغ مه تي نل كر مبال كرو تغ مل مديب ))، ا المؤلف: " فييي )) قال  بالله(( ؤط
كم؛ه خل كل؛ه كح ؤها خم كإ كن " صحديح و نر قد السنسان إ ؤت خغ كم؛ه في بالل؛ه ؤي خل كل؛ه كح ؤها خم فديقول وإ

كس؛ه: لو ك ت كلنف كني ؤخطأ على مكن ؤب مقنييي وجييل عييز الليي؛ه دام وما الل؛ه، لعاق يرز
مسني على دلديل فهذا يعافديني ؤماسني كمن هذا حع ق�. ل،مكن على أ كطل ة ال ؤبا الييتي ال

كذر مل عنها ؤح كسفقييال: ( وسلم علدي؛ه الل؛ه صلى الل؛ه رسو ييلل تك تن تمللن  ال تدا
تسه تل نف مم تع تما و معد مل ماوت، ب تم مجز ال تعا تع تمن وال تبلل مت تسلله أ تهاواهللا، نف

نن ى تم تت مه عل ى و من ي الل تما تل كميين فدييي؛ه مييا فدييي؛ه كييان وإن الحديث ) وهذا ا
كح ة حديث مص كن ، لكشييك صييحديح معناا ه ل،مكن ال مديييس فييإ ؤ،مك كزم ال الييذي هييو الحييا
ؤمل ؤمييا يع خعييد كل خو،ت، ب ؤم كك م  والقييال: (( الييي نن در تغللرور بللالله يغ ل )) أي ال

كن،مكم ؤع ؤد كم؛ه في بالل؛ه يخ خل كل؛ه ح كر وإمها مع ق مما ذلك وغدي كليي ؤع ؤت كل؛ه ي كم؛ه بأفعييا ؤ،مكييا وأح
ننك م  ال(( در كدع )) أي الغرور بالله يغ الشديطان�. وهو الخا
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ووا كد تع ؤطان )) خدي كش مل؛ه: " ال خسم " هذا )) قو ؤطان ا خدي كش كلديس، مهو اللي لل خب وهييو كإ
قع ق ؤت خش ؤط كمن مم ؤكشا كشييدي ط) إذا ( كضييب، ؤي ؤن كميين أو ؤغ ؤط ؤكشيي ؤذا ( كإ من)  مط خشيي معييد، ؤي ؤب

ؤفان خص ؤو كن وال ؤتا كب ؤطان؛ ؤثا خدي كش كسن؛ه لل ؤدا ه ل خنيي خديييش كع مء ؤط مسييو درف و ؤصيي ؤبان ؤت خضيي ؤغ ؤكال
كشدي ط كالذي فضا وهو ،�.�. ؤي دن أي كط دد أي ؤكشا كعدي ك ة عن ب ؤم خح فييإن وجييل عييز الل؛ه ر

ؤن؛ه تعالى الل؛ه نن((قال:  لع مإ تو تك   مي تل متلل ي تع تن مع تللل ى تل مم مإ ماو من تيلل يدي )[ص:) اللل
مل؛ه:  ]،78 نن((وقو مإ تن   تطا مي نش م م ال كك قو تل كد قو)) (( تع كد تع ؤرون- -كما )) هذا ه   ؤت

ؤدة كك ؤؤ كن) واللم؟ مم كإ بي(
�.�.�.�.�.: الطالب
كل : واللمالشديخ  ل؟ و

�.�.ومجرور جار�.�.�. : الطالب
مرور جييار : هييذا هالشديخ كك م(( طديييب ؟�.�.�.�. ومجيي تل قو   كد كن )) ولييم تعلل كإ يقييل: 

ؤن ؤطا خدي كش مكم؛ ال دو مد مبو،ت ؤع مث ؤوة هذا ه كل ؤدا ؤع م م(( ال كك تل كدو   بالجمل ة أتى )) ولهذا تع
ؤسن ة السمدي ة كو ؤ،مك مم ٍءأ كمن الي ؤد ؤت خب ؤبر، مم ؤخ تعدوفي(( ؤو كخر، )) مبتدأ   ؤؤ ))  لكلل مو(( مم

كدم، خبر ؤق مم مم كدي خق ؤبر ت ؤخ كفديد هنا ال خصر مي ؤح ووا لديييس كييأسن؛ه يعنييي ال مد ل،مكييم، إل ؤعيي
ووا قيال: لدييس كأسن؛ه م،مكيم، إل عيد مليوم ؤل خع ؤم كن و خ،ت ؤمين أ ؤر ؤصي مت؛ه اسنح ؤو فيي عيدا

خخص مب فإسن؛ه ؤكش كج ؤز أن علدي؛ه ؤي كر ؤت خن؛ه يح ؤثر كم مل؛ه: (( وأكثر، ؤأك كدووقو تع )) على  
معول وزن ؤف ة فهي ؤف ؤه ة، كص كب ؤش دو مم مد ؤع دد وال ني، كضيي كل ؤو ؤن فييإذا اليي دي كييا كل ؤو هييو اليي

كصر كنا ملي ال ؤو ؤت مم كرا ك الي كنييي لميي ؤت مدو بيي؛ه، المع ؤعيي كئن هييو فال ؤخييا دميي؛ه ل الييذي ال مه ؤي
مرا ك، مدو فالشديطان أم كهوجييل: (( عز الل؛ه يقول ؤع كذو مخ نت تفا ووا   كد كمييا تعلل ؤل  ((

ؤد كك كسن؛ه أ قو أ مد ؤد لنا ؤع كك كه((: قييال ؤذلييك على أ كذو مخ نت تفا ووا   كد ؤفيياء تعلل هنييا )) وال
ؤها ؤسن دمو ؤس كري ع فاء مي خف كب أي الت ؤب ؤسيي كب ك،ت ف مبييو كسن؛ه مث خو ووا ؤكيي مد مذوا ه عيي كخيي كت ووا ا مد يعنييي ؤعيي
ملوا ه ؤع خج ووا ا مرون بحديث ل،مكم عد مف ؤركم من؛ه تن مفو ؤن مسن قائييل: قال فإذا العداء، كم

دلنا الذي ما مد ك؛ه على ي كت ؤو مذا ه كدييف أو عدا كخي كت ووا؟ سن مد مذا ه ؤعي كخي كت ؤسن ووا الجيواب:  مد ؤعي
كت؛ه ؤه كض؛ه ب،مكرا خغ ؤدم وب ؤع كب ؤدياع و كص كرا ه السن كت؛ه لم ؤس ؤو خس ؤو كسنيي؛ه ؤو الليي؛ه قييال كمييا هييو ل

كن((عن؛ه:  تطا مي نش ك م  ال كك كد مع تر تي مق تف مل م م ا كك كر كم مأ تيلل مء تو تشللا مح تف مل ))[البقييرة: مبا
ممر ل هو] 268 خأ ؤشيياء إل ييي خح ؤف دسييوء بال ك ة وال ؤدي كصيي ك؛ه ومع فييإذا وجييل، عييز الليي

خس ت ؤس كسك كمن أح ؤوى أسنك سنف خه كلديييس إملء كميين هذا أن فاعلم المعصدي ة ت إب
ؤلء كمن خم مفر أن علديك فديجب الشديطان كإ در هذا لن هذا؛ كمن ؤتن كد وو كمن صا مد ؤعيي
كريد ل لك ؤرا ك إل ي ؤرا خض ؤسنك كإ ؤل خذ مخ تماتعييالى: (( الليي؛ه قييال ولهذا و نن مإ كعاوا   مد تيلل

كه تب مز كناوا مح ككاو تي من مل مب مم تحا مصلل مر تأ معي نسلل كهالمؤلييف: "   قييال)) ال كذو مخلل يت تفا
ووا كد ك ة تعلل ؤعيي ؤطا معييوا ه ول الليي؛ه )) ب كطدي كطديعييوا " يعنييي مت كطديعييوا ول الليي؛ه أ مت

متم إذا وأسنتم الشديطان، خع كن الل؛ه أط ؤظم هذا فإ ؤلي ح أع كغديظ كس ؤطان هذا مي خدي كش ال
قو هو اللي مد ؤ ت فإذا مل،مك ؤع خع كسنييك وجل عز الل؛ه أط مظ بييذلك فإ كغدييي الشييديطان مت

مرا ه ؤح خد ؤت دل؛ه و كذ مت كسنك كما و دل أ كذ ؤئ؛ه مت فضييا أولديا مظهييم أي كغدي ؤت وجييل: عييز الليي؛ه قييال و
دد(( نم تح كم كل   كساو مه تر نل تن ال مذي نل كه توا تعلل كء تم ندا مشلل تللل ى تأ مر تع نفللا كك مل كء ا تمللا تح كر

م م كه تن مي م م تب كه ترا ععا تت نك عدا كر نج تن كس كغاو تت مب عل تي مض تن تف مه مم نل عنا ال تاوا مض مر )) إلييى تو
تظ (( قال: أن مغي تي ك م مل مه تر مب نفا كك مل خوم  فهييؤلء]29[الفتييح:)) ا ؤقيي كتهم ال ؤف كصيي ب
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مكورة خذ مظون الم كغدي كفار، ؤي م،مك در ال مء وال،مكفا ؤديا كل خو ؤطان، أ خدي كشيي مظييون كيياسنوا وإذا ال كغدي ؤي
كفار م،مك مظون فإسنهم ال كغدي فضا ؤي ؤطان، أي خدي كش هو الشديطان ككلغاظ ة كشيء فأعظم ال

مقوم أن ك ة ؤت ؤع ؤوى وجل، عز الل؛ه بطا خر كن مييي :آدم بنييي عيين يقييول الشييديطان أ
متهييم خ،مك مسنوب أهل دذ م،مكييوسني باليي ؤل ؤفار، إل إليي؛ه بييي(ل وأه خغ م؛ه) والسييت كحديييد الليي كتو فال
مظ أن لكشك المغفرة وسؤال كغدي ؤطان مي خدي كش �.ال
مل كز الليي؛ه يقييو تمللا ((وجييل:  عيي نن كعاو مإ مد كه تيلل تبلل مز ؤع؛ه مح ال،مكفيير فييي )) أتبييا

كناوا(( ككاو تي مل من   مب مم تحا مص مر تأ معي نس كر)) ال كديدة  النا كش )) يلدعاو إنملا" ((  ال
ؤما كسن ؤداة ( إ كصر ) أ كفديد ؤح ؤبا،ت مت خ،مكم إث مح مكور ال خذ ؤم ؤدي؛ه كلل خف كميا وسن ؤواا ه ع ميا يعنييي كسيي
معو ؤب؛ه يد ؤمل كلهذا إل حز ؤع ؤأن ال مسنييوا بيي كب كميين ي،مكو ؤحا خصيي كعدير، أ كسيي فييي واللم ال

كل؛ه: (( كناواقو ككاو تي مل مب ممن   تحا مص معير أ نس خهد هذا ه )) اللم ال ؤع معو يعنييي لل خد يي
ؤبيي؛ه نر حز كشيي ؤشيياء كلل خح مسنييوا أن ؤكلجييل والف مل السييعدير، أصييحاب كميين ي،مكو وقييو

تبه" (( المؤلف ؤع؛ه  حز خفر في )) أتبا م،مك كن " قد ال فرا؛ فدييي؛ه ميقييال: إ مصييو كن مق ؤكل

ؤب خز ؤب الشديطان كح خز كح ؤلع ق ال خط ؤكشك الم ؤصى من ل،مكن كفار، أسنهم ل ؤ؛ه ؤع عز الل
فرا ي،مكيين لييم ولييو وجييل ٍء ة فييي كيياف ؤدي كصيي خع كصييي كميين ؤم ك ة كميين فليي؛ه المعا كدييي كب خز كح

كر الشديطان خد ؤصييى ما بق مب ل،مكيين الليي؛ه، ؤع خز ؤلييع ق الحيي خط قييال: ال،مكفييار هييم الم
كب كمن )) يعني السعير أصحاب من  ليكاوناوا(( ؤحا خصي والسيعدير النيار، ؤأ
كنار هو ؤدة ال كدي كش كما لسن؛ه لذلك؛ يدعوهم وإسنما ال كوى ؤل مذ ؤغ ؤديييا كع كبيير بييالل؛ه وال ؤ،مك ؤت و

ك ة عيين ؤعيي تل((قييال:  الليي؛ه طا تقللا يب   تمللا تر من ي ب تت مي تاو مغلل نن تأ تد كعلل مق م م تتل كهلل تل
تك تط ترا ت م مص مقي تت مس كم مل تل(( ]كذا))[ ا تقا تما   مب من ي ف تت مي تاو مغلل نن تأ تنلل يي تز م م كتل كهلل تل

مض مف ي مر ل
ت م م ا كه نن تي ماو مغ كتل تن تو معي تم مج كذل  لمييا]كييذا))[ تأ مذ مخيي ؤديييا كع بييالل؛ه- -وال

كرد مط ؤر و فيا وصا كو ؤص غا كر ؤبيياع ليي؛ه ي،مكييون أن علييى ؤحيي خت ك؛ه، فييي أ مدييي در وهييذا ؤغ خميي أ
ؤهد ؤشا ددون الحع ق أهل مم ؤو من أن ؤي دع لهيم ي،مكو ؤبيا نع ق، فيي أت ؤحيي الباطييل وأهييل ال
ؤن ددو ؤو م،مكون أن ؤي دع لهم ي ؤبا كطل، في أت ؤبا خديطان ال كش كعدياذ فال كمييا بييالل؛ه وال كييان ؤل

كب النار أصحاب كمن ؤح كني أي الناس ي،مكون أن أ ؤدم ؤب ؤن أن آ م،مكو مس ي دلهييم النا ك
كب كمن ؤحا خص كنار، ؤأ كي ة هؤلء ال مر دذ كي ة ال مر كل آدم مذ مء ل؟ و ؤقا ؤكش كييان إسنمييا إبلديييس و

ك؛ه كك خر ؤت مجود كل دس ؤدم ال ؤرم فل ل كلل أن ؤج خض ؤت؛ه مي كي مر كول وأن مذ ؤحا يسييتطدي ع مييا ب،مكل مي
ؤئهم كب كمن ي،مكوسنوا حتى إغوا ؤحا خص كنار�. ؤأ ال

تن((تعييالى:  قال ثم  مذي نل كروا  ا تفلل م م تك كهلل دب تل تذا دد تعلل مدي  الللذين)) (( تشلل
ممبتدأ كفروا مرا ه ))  ؤب ؤل ة ؤخ خم م م (( مج كه دب تل تذا دد تع مدي مب ))، تش ؤذا مقوب ة، والع مع ال

ؤتييى دقييع ق السييمدي ة بالجمليي ة وأ ؤح ؤت ك،ت أو كل مبييو مث كرا ه العييذاب هييذا كل كن واسييتمرا ؤكل

مدون ال،مكافرين كل ؤخ كر في مم مد جهنم، سنا كدي كش ني ) بمعنى و( ال كو ؤق  ال
مرهم وأما تنقال: (( غدي مذي نل توا كناوا   تم كلاوا آ مم تع مت تو تحا مل نصا م م ال كه دة تل تر مفلل مغ تم

در مج تأ در تو مبي ؤمان آمناوا  الذين (()) تك دليي؛ه )) الي ؤح خلييب ؤم ؤق مقوا أي ال كد بمييا ؤصيي
مب كج من ؤي ؤ ع ب؛ه اليما مبول ؤم ؤق ؤعان، ال خذ كب؛ه وال ؤت خسن كرد لديس واليمان ا ؤج التصييديع ق مم

دع ق مهو بل كدي خص دن ت مرو خق ٍءل م مبييو ؤق ؤعييان، ب خذ كإ ٍءل و مبييو كلمييا�.�.و ؤق ؤن   ؤميي دن بيي؛ه، آ ؤعييا خذ كإ و
ك؛ه كضدي ؤت ؤمان، هذا يق كلي مد أما ا كر ؤج كديع ق مم خص كت فسنا، فلديس ال ؤما متم ولييو كإي خئ ؤنا ككشيي خب ؤر ؤضيي ؤل

فل كبي مث كلب بأ كن ؤطا كإ فقا كان أبا طالب ؤف مد ؤص مي مم كب كن وسييلم علدييي؛ه الليي؛ه صلى كلل
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كن؛ه ؤب؛ه لم ول،مك أ
خ كعن ولم ي خذ خع؛ه فلم مي ؤف خن مقوا أو آمنوا فالذين التصديع ق، هذا ؤي كد ؤصيي

مب بما كج من ي فا ب؛ه اليما فق فما تصدي كز خل ؤت خس مبول ككليش؟ مم ؤق خل خذعان كل كل قول؛ه: وأما وا
كلاوا((  مم تع تحات تو مل نصا كد ال مب كم حييتى الصييالح العمييل كميين )) فل كتيي اليمييان ؤي

كقع ق ؤح كدين، ويت ؤب ؤت ؤي مل و ؤم فصا كان الذي العلماء: " هو قال الصالح الع كل فبا خا ؤوا ؤصي
فصا "، كل ؤمن؟ خا فبا لل؛ه، كل ؤوا ك ة في ؤص ؤق ؤف ؤوا ك ة مم ؤع كري كريييف وهييذا الليي؛ه، ؤكش خع كت دم ال معيي ؤي

مرها، ال،مكلم ة هذا ه فصا كان فما وغدي كل فقا لل؛ه خا كف ؤوا كلح فهو لشريعت؛ه مم ومييا ،ؤصييا
كسد، فهو كذلك ي،مكن لم كقد فلو ؤفا مص مف ؤل خخ كل ن ا ؤميل كم ؤع ن ليم ال م،مك فحا، ي كل ؤصيا

ؤد ولو كج خخلص مو م،مكن لم ل،مكن ال خفع ق على ؤي م،مكن لم الشريع ة ؤو فحا، ي كل وعلييى ؤصا
مل هذا ؤما خع كدي ة فال كع خد كب خن ال ؤلص وإ خخ مبها فديها ؤأ خ ت صاح ؤس ؤح ة، لدي كل ؤصييا ؤمييال كب والع

كدي ة كع خر كش ؤكها إذا ال ؤر ؤييياء كشييا مر ؤءة ال ؤرا خلييع ق وإ ؤخ ف ة، ت،مكيين لييم ال ؤح كل مل؛ه: (( صييا وقييو
كلاوا مم كرر )) هييذا ه الصالحات تع ؤ،مكيي ؤت فرا، القييرآن فييي ؤت كثدييي مييا - علييى وهييي ؤك

كمن ديون-  كو خح كن كف باب ال خذ معييو،ت ؤح خن مجييود الم مو خعيي ت و كن ؤلليي ة ال كد كل علدييي؛ه، كلل ؤل؟ و
ملواال ؤلسن؛ه كم ؤمال أصل: وع خع ؤحا،ت�. ال كل الصا
دة  له م(( تر مف مغ در تم مج تأ در و مبي كملييوا آمنييوا (الييذين ففي))  تك الصييالحا،ت) وع

ؤر ؤك خدين ؤذ ؤل ؤم ؤر لهم ؤع ؤك ؤذ خدين، لهم و ؤئ ؤزا ؤر كفييروا الذين ؤج ؤكيي فل ؤذ ؤم فدا ؤع كحيي فء وا ؤزا ؤجيي و
فدا، كح كروا  الذين(( وا تف كه م تك دب تل تذا دد تع مدي ؤمييل تش ؤع والجييزاء ال،مكفيير، )) ال

كمييا الشييديد، العييذاب كملييوا آمنييوا الييذين أ ؤع ؤملن، فهييذان الصييالحا،ت و ؤع
ترة  له م(( والجزاء در مغف مج دة كبير وأ ؤر كف خغ ؤم كبهم ))  مسنو در(( لذ كللبير  وأج
كلهم )) على ؤحا،ت، أعما كل مف هي والمغفرة الصا خر خسنب ؤصيي كذ مز اليي مو ؤجييا كت عنيي؛ه وال

ؤذة لسنها مخو خأ ؤفر كمن ؤم خغ كم مر ما وهو الي ؤت خسيي ؤقاييي ة الييرأس بيي؛ه مي كو السييهام كميين لل
من ل وهذا م،مكو ويا كان إذا إل ي كو ؤن ع، ؤق خم ؤرة ولديسي ت ي كف خغ ؤم كرد الي ؤجي ختر؛ مم كسي كلن ال

كرد ؤج ختر مم كس ؤب ة ال مقو مع ؤرة لديس وال كف خغ ؤم كد بييل كب مبيي ختر كميين ل كسيي ؤدم أمرييين: ال ؤعيي و
ؤذة، ؤخ ؤؤا مم دروقول؛ه: (( الي مج تأ خجيير  و ؤل ؤواب )) ا كثيي ؤزى الييذي ال ؤجييا كمييل، بيي؛ه مي العا

ؤرة حتى خج مل فل ا ؤ،ت إذا مث خر ؤج خأ فل است مج مل ؤر ؤم فل لك يع ؤتيي؛ه عم ؤطدي ؤرة وأع خجيي فهييذا مأ
خجر، كمى أ ؤس فرا؛ الثواب وجل عز الل؛ه و كد لسنيي؛ه أجيي مبيي ؤل؛ه أن ل كمييل ينييا فهييو العا

كة ؤر خج مأ ؤجر�.�.  ؤك خأ ؤت خس خجرة أو والم مأ كجدير ك ؤل ؤل؛ه أن فلبد ا كقييول؛ه وهييذا العامييل ينا
من((تعالى:  تم مذي تذا   نل كض ا مر مق ته كي نل عضللا ال مر عنا تق تسلل كمى تح ؤسيي ؤل )) ف ؤميي الع

ك؛ه فضا؛ لل كن قر مب القر ض ؤل كج خثل ب؛ه اليفاء ؤي كم دل اليا،ت هذا ه ف مد كن على ؤت الل؛ه أ
ؤب وجل عز ؤج خو كسيي؛ه على ؤأ كثديييب أن سنف كمييل، مي ؤعا مل؛ه: (( ال )) كللبير  أجروقييو

در كم؛ه في كبدي خج در أو ؤح كن الجمدييي ع؟ أو معنيياا ه؟ فييي كبدي كنيي ة فييي السنسييان ؤل ؤج ال
مظر ؤسناهم إلى، ين خد ؤل ة أ كز خن مظر ؤمن ؤم ك؛ه إلييى ين ك،مكيي خل ؤة مم ؤر كسييدي خي ؤم ؤفيي خل ينظيير ؤعييام، أ

ؤصاا ه مظر ؤكما أق خن ؤسناا ه، ي خد كك ل وهذا ؤأ در أسن؛ه ؤكش كس ع، كبدي المعنييى؛ فييي وكييذلك وا
كسن؛ه كئييم ل كب ت، ؤدا ؤثيا من قييال: " هييذا طديييب و ؤديييا كقي ميا ؤب كف ؤوا ممي ؤطان كل خدي كشيي ؤميا ال و

ك؛ه كفدي كل ؤخا مم كقي كل كف ؤوا مم ؤطان "  خدي كش ؤفيروا، الذين مهم؟ ؤمن ال مفوا ه؟ ؤك كل ؤخيا مم اليذين و
كملوا آمنوا ؤع فذا الصالحا،ت، و مب إ كج ؤذ أن علدينا ي كخ كت ؤن ؤسن ووا الشديطا مد باليمييان ؤعيي

 الصالح والعمل
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ؤل قال ؤز ؤسن ؤو خهييل في المؤلف: "  ؤج كرا ه ٍءأبييي  من((  وغدييي تم تف تن تأ ييلل كه كز كء تللل كسللاو
مه مل تم كرا ه، )) " إلى تع كخ كمى كان أبو جهل آ ؤس كلدي ة في مي كه ؤ،مكييم أبا الجا ؤح يعنييي ال

كسن؛ه ؤم ة مذو أ خ،مك خقل كح ؤع كي ة و كو ؤر ممي ل،مكن؛ه و خهييل؛ أبييا السييلم في مس ؤم لن ؤج ؤظيي أع
كل؛ه خه ؤقى أن ؤج خب كرا ه على ؤي خف كمن ول مك خؤ ؤزل بالل؛ه، مي من(( ؤسن تم تف تأ تن   ييلل كه كز كء تللل كسللاو

مه مل تم كه تع ترآ عنا تف تس تمن)) ((  تح تف مف والفيياء للستفهام، هنا )) الهمزة تأ خر ؤحيي
دف علدي؛ه والمعطوف عطف، ؤل ؤت كسنيي؛ه ؤميين فمنهييم فدييي؛ه ممخ در قييال: إ كد ؤقيي بدييين مم
كف الهمزة من العطيف وحر ن ومنهيم السيدياق، بحسيب وي،مكيو قيال: إسني؛ه ؤم

مطوف خع كن ؤم مطوف إ مدر فعلى سبع ق، ما علدي؛ه المع ؤقيي مسن كول:  ؤل بمييا المحييذوف ا
مب كسيي ؤنا فل المقييام مي مل؛ه فمث م م ((تعييالى:  قييو تل تف كروا تأ مسللي مض مفل ي تي مر ل

ت )) ا
ملوا]109[يوسف: ؤف ؤغ ؤأ ((يقييول:  وهنييا الر ض، فييي يسييديروا فلم  التقدير: 

من تم تف تن تأ يي كه كز كء تل مرها عمله كساو مد ؤق مسن كسييب بمييا ))  ؤنا التقييدير فييي فنقييول مي
مكون كر خد مت خن الشيء هذا إيش: أ ؤم ؤن ؤف مي كليي؛ه، مسييوء ل؛ه مز ؤم كوي أو ع ؤت خسيي ؤي ؤأ سنقييول: 

كمن خؤ مم كفر الي ؤ،مكييا ؤميين وال مييين ؤف فييي الثيياسني القييول ول،مكيين عمليي؛ه، مسييوء ليي؛ه مز
كسن؛ه المسأل ة ؤسيين سييبع ق ما على معطوف - أ كن لميياذا؟ - أح مم الصييل ؤكل ؤد ؤعيي
مب الحديان بعض في ولسن؛ه التقدير، مع خص مدر أن السنسان على ي ؤق مذوف، مي المح

ؤقول هذا وعلى كن ال ؤفاء يقولون: إ مر ال كد ؤق ف ة مت ؤق كب العطف  حرف�.�.�. للهمزة ؤسا
مر كد ؤق فقا مي ؤمن هذا على والتقدير وتأخدير، تقديم فدي؛ه ي،مكون للهمزة ساب ؤأ مين ؤف مز

تنوقول؛ه: (( عمل؛ه، مسوء ل؛ه يي كز كء له   مله كساو تم ؤمن تع مين؟ ))  ؤز مم ؤر الي ؤك الليي؛ه ؤذ
مين أن وجل عز ؤز ؤكر الشديطان، اليم ؤذ كن و مين أ ؤز مم نن(( الل؛ه مهو الي مإ تن   مذي نل ال ا

تن كناو مم مؤ مة كي تر مخ ننا مبال ني م م تز كه م م تل كه تل تما مع م م تأ كهلل تن تف كهللاو تم مع ،]4))[النمييل: تي
تن ((تعييالى:  وقييال نيلل تز ك م تو كهلل كن تل تطا مي نشلل م م ال كه تل تمللا مع م م تأ كه ند تصلل من تف تعلل

مل مبي نس مين ي،مكون اليا،ت بعض وفي ]،24))[النمل: ال ؤز مم فما الي ؤه خب فييي كما مم
تن((قييول؛ه:  فييي وكمييا  الييي ة، هييذا ه يي كز مس   ننللا دب ملل مت كحلل تاوا ته نشلل تن ال مملل

مء تسا ين تن ال مني تب مل كرا ه إلى] 14عمران: ))[آل توا والمزييين الليي؛ه، فالمزين آخ
ؤطان: فإذا كشدي ؤواب وهييذا؟ هييذا بدييين تجميي ع قل ت: كديف ال ؤج كن فييال مييين أ ؤز الم

ككشر كما الشديطان، هو المبا دن فهو الل؛ه أ ميي ؤز كدير مم خقي كدر اليذي هيو يعنيي بالت ؤقي
مين ؤأن الشديطان على ؤز دم لهم، مي ملو خع كن وم كلع ق تعالى الل؛ه أ ومييا الشييديطان ؤخا
ؤج ؤت كل؛ه كمن ؤسن ؤما خع دف فهو ؤأ ؤضا كسنيي؛ه في سنقول كما الل؛ه إلى مم مخلييوق السنسييان: أ
ؤتج وما لل؛ه دق فهو أعمال؛ه كمن ؤسن ك؛ه مخلو من فدي،مكون وجل، عز لل كيدي خز تعالى الل؛ه ؤت

ؤسب كدر اليذي هيو يعنيي التقدير، ؤح ميين أن ؤقي ؤز ؤطان مي خدي كشي مهيم ال ؤلهم، ؤل أعميا
مل؛ه: (( تنوقو يي كز كء تله   مللله كسللاو تم ؤمييل تع ؤع ؤضيياف هييو )) ( دد مم ؤر خفيي ؤضيياف مم مم

ؤمل خش ؤي كل و دء العمال مك ؤوا مشييرا ك كان ؤس ؤوان ؤأو ال خد معيي خدييير علييى ال ؤغ مء أو ال مسييو
دسلوا ك ؤساد ال ؤف ؤلق و خخ كمل أسن؛ه المهم ذلك غدير أو ال مل ؤكشا م،مك وقييال العمال، كل

كوي؛ه خم كت كوي؛ه)؟ معنى " وش المؤلف: " بال خم كت موا ه أسنيي؛ه (بال ؤميي كن النيياس علييى مي أ
مقوم الذي العمل هذا دل ب؛ه ي ؤم ؤسن، ؤع كه(( ؤح ترآ تف عنا   تس كه)) (( تح ترآ تفلل )) أي  
ؤأى ؤء ؤر كل؛ه مسو ؤم فنا ؤع ؤس ند وهذا ؤح ؤكش ؤن أن ي،مكييون ما أ ؤطييأ علييى السنسييان ي،مكييو ؤخ

كسن؛ه ويرى ؤواب؛ على أ كن ؤص مد ل هذا مثل ؤل ؤ،مكا م ع ؤي كل خق مدي؛ه عن مي مث ؤغ خدي كسنيي؛ه ؤح مرا ه ؤأ كبيي ؤت خع ؤي
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فبا، ؤوا كمن ؤص فل ذلك و ؤحاب - مث خص ؤديل - أ كح معون ال كد ؤخا مم مع ق الي كف ؤنا مم فل فالي ؤن مث مييي مز
مء ل؛ه كل؛ه؛ سو كسن؛ه عم ؤرى ل كسن؛ه ي ككي أ تذا(( ؤذ مإ كقاوا   تن تل مذي نل كناوا ا تم كلاوا آ ننللا تقللا تم آ

تذا مإ ماوا تو تل تل ى تخ م م مإ مه من مطي تيا كلاوا تش ننا تقا م م مإ كك تع كميين  وهذا]14))[البقرة: تم
كء ؤن العمل، مسو ملو مدي ؤح ؤت مم ؤبا على الي مر كع ال ؤديل بأسنوا كح فضا هؤلء ال خي ؤن أ مي مء لهم مز مسو

كلهم ؤ،مكاد ل ولهذا أعما مدهم ت كج معون ت كل كسن؛ه علدي؛ه هم ما على يق ؤن قييد ل مييي ذلييك مز
كسهم في معون فل سنفو كل خق كن المهم عن؛ه، مي ؤل ة ل؛ه هذا أ كث خم ؤرة، ؤأ كثدي أن علدينييا بقي ؤك

مقول من((: سن تم ملييف قييال خييبرا ه؟ فأين )) مبتدأ   تعييالى: " الليي؛ه رحميي؛ه المؤ
ؤمن) مبتدأ مرا ه ( ما ه (كمن خب ؤدا  الل؛ه) " بعدا ه؟ ؤه

" علدي؛ه دل : " ل،الطالب
تمن(( : طديبالشديخ  تف تأ يين   ؤمن )) يعني عمله ساوء له كز كين لم ؤك ؤز ليي؛ه مي

مء ك؛ه سو كل ؤم ؤء ورأى ع فئا عمل؛ه مسو مدي كن ؤس ؤن الذي ؤل مي مء ل؛ه مز كمر عمليي؛ه سو ؤت خسيي ؤدي س
فئا رآا ه والذي علدي؛ه مدي مب؛ه سوف ؤس كن ؤج ؤت ؤميين قول معنى هو وهذا ؤي المؤلييف: " ك
مل الل؛ه هداا ه فرا القرآن في يأتي التعبدير هذا " ومث تعييالى: قول؛ه في كما كثدي

من((  نم تاو تأ دت كه من تء تقا تنا مل آ مي نل عدا ال مج عما تسا مئ تقا كر تو تذ مح تة تي تر مخ كجللاوا ال مر تي تو
تة تم مح مه تر يب مل تر مل كق ماوي ته تت مسلل تن تي مذي نللل تن ا كمللاو تل مع فييالخبر] 9))[الزميير: تي

ؤمن أي محذوف ؤس ك يعني: لديس "؟ " ل معنى " إيش يقول: " ل كذلك لدي
خرق بدينهما لن كهذا؛ هذا كن ف ؤن ؤمن فإ مي مء ل؛ه مز كل؛ه على سديبقى عمل؛ه سو ضييل

ؤمن ميميز لم و مء ليي؛ه نؤ كليي؛ه سييو فئا فييرآا ه عم مدي مب؛ه ؤسيي كن ؤج م ع ول فسييديت ؤقيي قييال فدييي؛ه، ي
كل ؤد نن((  علدي؛ه المؤلف: "  مإ ته تف دل الل مض  طديب�.�.�.�.�. علدي؛ه " دل يشاء تمن كي

نن(( مإ تف ته   نل دل ال مض من كي كء تم تشا مدي تي مه تي من تو كء تم تشا مء هييذا )) وعلى تي فالفييا
ف ة لديس ت هنا ؤع كق ؤدأ خبر في وا ؤت خب مر بل الم ؤب مذوف، المبتييدأ خ خحيي كنهييا ؤم دف ل،مك خطيي ع

ؤخبر ذلك على كن أي ال كإ ؤ؛ه ؤف دل الل كضي ؤتييدي فل الحييع ق عيين يشياء ؤمين ي إلدييي؛ه يه
نع ق )) إلى يشاء من  ويهدي(( ؤح مم؛ه، ال كز ؤت خل ؤدي مقييول: ((  وهنا ؤف دلي مض مللن كي

در يشاء مم فرا علدينا )) ي كلديع ق كثدي ؤئ ة الكشدياء تع كشدي كننييا بالم كن قلنييا ول،مك مقييول: إ وسن
ؤسن ة المشديئ ة هذا ه مرو خق كن بالح،مكم ة، م ؤميي خ ت ف ؤضيي ؤت خق م ة ا ك؛ه ح،مكميي أن وجييل عييز الليي

نل كض كل؛ه ؤي ؤض كن ؤأ ؤم خ ت و ؤض ؤت مت؛ه اق ؤم ؤي؛ه أن ح،مك كد خه م ة تقتضييي الذي ؤمن هداا ه، ؤي ح،مكميي
كل؛ه؟ أن وجل عز الل؛ه كض ؤد الذي هو مي نما ((تعييالى:  قييال كمييا الضلل ؤأرا تل تف

كغاوا تغ تزا تزا كه تأ نل م م ال كه تب كلاو فذا] 5))[الصف: كق مل فإ كللعبييد تعييالى الليي؛ه إضييل
مل؛ه في كسنما الخدير يريد ل الرجل هذا ي،مكون بأن وذلك مح نر يريد وإ ؤش خم ال ؤل خع وا
كن ؤ ة أ ؤداي كه كما والضلل ال خدل إ خضل، وإما ؤع ؤلل ؤف كض خدل ال ؤي لسن؛ه ع كز ؤسييب مجو بح
ؤراد، ما كما أ ؤد ؤل كضلل أرا ؤغ بييالل؛ه - والعدييياذ ال كزيييغ، قلبيي؛ه - وزا كمييا مأ ؤداييي ة وأ كه ال

كسنها خضل فإ دل ؤف خض مل وجل عز الل؛ه كمن ؤف كض ؤف ؤت مء ؤمن على بها ي كدا ه كميين يشييا ؤبييا كع
مل قائل: كديف قال سنقول: لو ولهذا ؤع خج فيا هييذا تعالى الل؛ه ي كد ؤتيي خه ول وهييذا مم ضييا
فما؟ هذا ألديس خل خن ع لن فالجواب: ل؛ مظ ؤضى، هذا كمن الهداي ة ؤم ؤت خق نل الم ؤضا ال

كسنما ؤضى هو إ ؤت خق مم كل؛ه كب م ة أما عد ؤي ؤدا كدي كه ؤت خه كل؛ه فهو الم خضيي ؤف ؤك فنقييول: إن ب ؤعيي ؤن ؤم
ؤمك فقد لك مهو ما ؤل ؤعك وإن ؤظ ؤن مل فضل؛ه م خض ؤف ؤشيياء مييا يييؤتدي؛ه الل؛ه ؤف ولييول ي

كسنك ؤ ت أ فل لس ؤعك ما للهداي ة أه م؛ه من الهداي ة�. الل
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تيا(( تها   دي كس تأ ننا نن ال تد مإ مع مه تو نل قق ال كرا ه  إلى)) تح فوائييد الييي ة هييذا ه في آخ
عديدة: 

م ة كدي مم ؤه فل: أ كو كديع ق أ خص كت ؤوعد ال م؛ه وجل عز الل؛ه ب كما ذلك وج ما ه ؤل ؤر كد ؤداء ؤص من قييال: بال
))�. الناس أيها  يا((

فدي كناثاسن ؤن ال،مكفار : أ مبو ؤط ؤخا مروع مم مف كع أو بال مرو مف كل؛ه؛ الدين ب كن وأصو الخطاب ؤكل
قم هنا نن الناس أيها  يا(( ؤعا ))�. حق الله وعد إ

كمن كن و ؤد ؤفوائدها: أ كد الل؛ه وع مب ؤق ع؛ أن ل در لن ي ٍءق كمن خب كد كدر صييا مل؛ه: قييا خو ؤقيي كل
نن(( تد  إ مه وع دق الل ؤأي تح دق ))  خد كر ؤحييال فييي كص ؤبيي ؤخ د ع عنيي؛ه ال كقيي ؤحييال فييي وا

كع؛ه ؤقا كدها فمن إي ؤد ما أن هنا فوائ م؛ه وع قع ق فهو ب؛ه الل يق ع�. أن لبد ؤح
كمن كسن؛ه و كجب فوائدها: أ كل السنسان على ي كر أ ؤت خغ ؤل مهمييا بالدسنديا ي ميين ليي؛ه حصيي

كتها ؤر خه كمها؛ ز كل؛ه: (( وسنعدي ننك م  فلكلقو نر كغ كة تت ))�. الدنيا الحيا
كمن كن فوائدها و فضا: أ كسن؛ه بالدسنديا�.�.  ؤمن أي مدوع؛ فإ كل؛ه: (( مخ ننك م  فلكلقو تغر

كن،مكم )) أي ؤع ؤد كن تخيي كقييل ؤل ؤعا كدع ل ال ؤخيي خن ؤكشييارة ومنهييا بهييا، ي كل مجييوب إلييى ا مو
ك ة ؤناي كع ؤرة ال كخ كل؛ه: (( بال ننك م  فللقو نر كغ كة ت كإذا الللدنيا الحيا ؤنييا )) و كهدي كن مسن عيي
ؤنا فمعناها الدسنديا الحدياة كسن ؤزم أ خل ؤمر أو مسن خؤ ؤنايي ة مسن كع ؤرة بال كخ - - الحقديقي ة لسنهيا بيال

ؤتهى هي خن كما الم كن الدسنديا هذا ه أ درها السنسان فإ مم فرا ي القبييور حييتى فقيي ط، عاب
ؤقى التي خب مم؛ه مال السنوا،ت كمن السنسان فديها ي ؤل نل هييي الل؛ه إل يع ؤحيي مبييور ؤم مع
ك م((تعالى:  الل؛ه قال كك تها مل تأ كر   كث تكا نت نت ى* ال تح ك م   كت مر تر كز مب تقللا تم مل ))[الت،مكيياثر ا
كم ع]1:2 فل أعرابي  س كقديم الزائر ما فقال: والل؛ه الي ة هذا ه يقرأ رج مم كن أو كب إ

كعن، الزائر ؤظا كدة يبقى الزائر أن ) والمعروف) زرت م (( حت ىقال: �.�.ؤل مميي
كرف�. ثم ؤص خن ؤي

كمن طديب دو فوائدها و مسن مد فضا:  ؤبيي ة الدسنديا أي ؤت خر متهييا ؤم ؤء كل؛ه: (( ودسنا ددنيالقييو ))  اللل
ؤسن ت وإن فهي ؤدياة كا كنهييا ؤح كزم دسنديييا ل،مك خل ؤت خسيي ؤي ؤء ذلييك و ؤنييا كخييرة؛ علييى الث كن ال ؤكل

كرة وصف ؤض كف على يدل بعديب ال خص كتها و كر ؤمال ؤض ؤ،مك تعييالى: الليي؛ه قال سنعم، ب
مل(( تب تن   كرو مث مؤ تة كت تيا تح مل تيا ا من دد كة*  اللل تر مخلل در توال ميلل تقلل ى تخ مب تأ ))[العلييى: تو

17[.�
كمن ؤواز الي ة فوائد و كم ال،مكريم ة: ج دع ؤن ٍء؛ه على الدسنديا في السنسان ؤت خج درا ه ل ؤو مغ ؤت

كل؛ه: ((  ننك م فللقو نر كغ مموا يقل: فل )) ولم ت كع ؤن ؤت خيء الدسنديا في ؤت ؤش قال: بل كب
))�. الدنيا الحياة تغرنك م  فل((

مم ؤظ كع ؤطر ومنها:  ؤخ كة كمن ال ؤر خث كر المال ؤك خس مي خديييش و ؤع ؤغل قييد هييؤلء لن ال يشيي
خرء ؤم دي قال الي تر ملا  واللهوالسييلم: ( الصييلة علدييي؛ه النب تشل ى الفقل أخ

ننما عليك م تشلل ى وإ تح أن أخ تتلل مف كسللاوها الللدنيا عليكلل م كت تف تنا تت كمللا ف
تكك م تنافساوها مته م  كما فتهل تك )�. أهل

كمن طديب مجوب الي ة فوائد و مو ؤذر ال،مكريم ة:  ؤحيي كسيي؛ه الشييديطان كمين ال كو ؤسا وو
كل؛ه: (( كرور بالله يغرنك م  واللقو تغ دء ال من كان )) وسوا وديا الشييديطا كسيي أو إسن

فديا؛ من كن كج ني الشديطان ؤل كس خسن در ال مغ ما ه كما السنسان ي در مغ من ي نن�. كشديطا كج ال
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كمن ؤذر الي ة فوائد و ؤح كديد ال،مكريم ة: ال كش ؤسنا الذي هذا كمن ال در مغ كطدين كمن ؤي ؤديا ؤكشيي
خسنس كل نن ا كج كسن؛ه وال ؤف؛ه ل كل؛ه: (( وص مرور  الغروربقو ؤغ كما قلنا كما )) وال د ة إ ؤف كصيي
كب؛ه ؤش ؤغ ة  وإما[كذا]مم ؤغ ة كصدي ؤل ؤبا ؤدر إسنها قلنا ما مم خص كرور((  ؤم تغ )) سنعم�. ال
نن((تعالى:  قال ثم  طديب مإ تن   تطا مي نش م م ال كك قو تل كد كه تعلل كذو مخلل نت ووا تفا كد )) تعلل

كرا ه�. إلى كخ آ
كل؛ه: الشديطان ال،مكريم ة: إثبا،ت الي ة فوائد من نن ((لقو مإ تن   تطا مي نشلل م م ال ككلل تل

قو كد ))�. تع
م،ت كت؛ه ومنها: إثبا ؤو ؤدة عدا ككيي ؤؤ ؤسييان الم كلسن كل؛ه:  ل نن((لقييو مإ تن   تطا مي نش م م ال ككلل تل

قو كد ))�. تع
م ة ؤنا ومنها: أهمدي كسن كلك، إيما مه؛ه؟ بذ وج

�.�.�.�.�.: الطالب
: ل�.الشديخ

�.�.�.�.�.: الطالب
: ل�.الشديخ

عدو ل،مكم : الشديطانالطالب
مه؛ه وش هو ل،مكن : إيالشديخ كدي ة وج مم ؤه كمنا أ خل كسن؛ه كع نو؟ بأ مد  ؤع

�.�.�.�.�.: الطالب
م؛ه توكديد إسن؛ه ما، : لالشديخ ذلك؟ وج

ؤدا ه : أسن؛هالطالب كك  باللم�.�.�. أ
ؤدة، هي ما اللم ل، : لالشديخ كك ؤؤ م؛ه ل،مكن مم مكد�.�. كوسنهم وج مأ ؤر   كدييي ة فدييي؛ه صا مم ؤه أ
ؤنا كم خل بذلك�. كع

مكد  إذا�.�.�.: الطالب كن مأ مدو لنا الشديطان بأ فذا ع �.�. من أكثر من؛ه سنحذر فإ
مل  طديب�.�.�.: الشديخ خث كر�.�.�. م ؤم ؤغيي ة فييي علدينا   كن البل ؤطيياب أ كري الخ ؤبيي هييو الخ

ؤطاب كخ ؤقى الذي ال خل ؤطب إلى مي ككديد، بدون المخا كر ؤمييا تو فييي هييذا؟ علدينييا ؤميي
كن البلغ ة ؤطاب أ ؤقيى اليذي هو الخبري الخ خل ؤطب إليى مي ككدييد، بغديير المخيا خو ؤت

كسن؛ه ككد ل وأ ؤؤ ؤقام في مي ؤطاب ؤم كخ ؤبب، إل الخبري ال ؤس ؤطاب أن ب كخ إذا الخبري ال
كقي خل ٍءن إلى مأ كسن؛ه الذهن خالي كإسنسا ككد؛ ل فإ ؤؤ كسن؛ه مي التوكديييد للتوكديييد، داعي ل ل
فييإسن؛ه أهمدييي ة ذا المر كان إذا ل،مكن منها، فائدة ل كلما،ت زيادة إل فدي؛ه لديس
ككد ؤؤ كلي السنسان كان ولو مي خهن، ؤخا مذ متم؟ ال خف ؤر فمييا كان فإذا ؤع كل صيار بيالمر عا
فضا مدا ه أي ؤلغ، توكدي ككد الل؛ه فإنسنقول:  فالن فديها، أو التوكديد إلى  سنحتاج�.�.�. أب أ
ٍءم أو الذهن خالي ولمخاطب ال،مكلم هذا كل دل قبل من ب؛ه ؤعا مد أهمدييي ة علييى ييي

كسن؛ه وهو الشديطان، علدي؛ه الذي المر بهذا اليمان مدو، لنا أ علميياء قييال وقد ع
ؤي إذا الخبر البلغ ة: إن كق خل ٍءم إلى مأ كل فدا ب؛ه عا كك كل كمن ذلك كان مؤ خجيي كن ؤأ هييذا أ
ؤطب ؤل المخا مز ؤل ة مسن كز خن ك،مكر م خن كسن؛ه الم خم لييم ل،مكييو مقيي كضييدي؛ه بمييا ؤي ؤت الخطيياب هييذا يق

ملوا كث ؤم كل؛ه لذلك و ن م((تعالى:  بقو كث م م   كك نن تد مإ مع تك تب مل تن تذ كتاو يي تم ))[المؤمنييون: تل
قل] 15 كسن؛ه يعلم ك ممو،ت، أ ؤدي ؤد كلماذا ل،مكن ؤس كك مم وسنحن المو،ت لنا أ ؤل ككد ب؛ه سنع ؤأ ؤت وسن

كن من؛ه؟ ؤلنا ؤكل كر فعل فع ك،مك خن مث كللمو،ت الم كسننا حدي مدق ل إ ؤصي ا سنعميل ول مسن ؤم بعيد كل

9



فذا طديب المو،ت، مخذ إ م ة الي ة هذا ه كمن سنأ كسننا أهمدي كن إيما ؤن بأ نو، لنيا الشديطا مد عي
ؤن كمن طديب ؤنا أي خم كل كسن؛ه ذلك؟ ع ؤد ل مك ؤقييل أسن؛ه م ع الخبر مأ خن ٍءن إلييى مي خييالي إسنسييا

كن يدري ل الذهن ؤأ ؤن كب نو، الشديطا مد ٍءن إليى أو ؤعي ٍءم إسنسيا ؛ه عيال ؤل ول،مكني؛ه ب مز مسن
ؤل ة كز خن ك،مكر؛ ؤم خن كسن؛ه الم كذ لم ل،مكو كخ كت ووا الشديطان ي ل؛ه�. عد
كمن مجوب الي ة فوائد و مو خعييد ال،مكريم ة:  مب كمييا ال مر ع مم كل؛ه: الشييديطان؛ بيي؛ه يييأ لقييو

ووا  فاتخذوه(( كد ))�. ع
كمن كدها و مر فوائ خك كذ فضا:  ؤصاف أي ؤم ة الو ممو خذ ؤم مد كان إذا الي ؤح بهيا المقصيو خصي مسن

ؤطب ؤخا مم كل؛ه: ((  الي ننلقو ووا لك م الشيطان مإ كد ووا فاتخذوه تع كد )) لييو تعلل
ؤ ت فصا رأي ورا كشخ ؤت خغ مب؛ه بآخر مم كس ؤق؛ه، يح مص وهييذا صييدي خخ كشيي كر الييذي ال ؤتيي كبيي؛ه اغ

مب؛ه قو صاح مد كسن؛ه سنعلم ل؛ه ع مد أ كري ؤ ع أن مي كقي كل بي؛ه ميو مب فيإسن؛ه مسيوء مكي كجي أن علدينيا ي
ؤح؛ه ؤص مكر عن؛ه سنن خذ ؤب وسن كي كر ل حتى الشخص هذا معا ؤت مب�.�.فنقول:  ب؛ه يغ كح متصا  

فسنا ؤل قو وهو مف مد ؤسن ت وإن حتى سنعم لك، ع مت؛ه كا ؤو كسن؛ه عدا ك؛ه ل،مكييو كدي خهيي كط إلييى ي ؤرا كصيي
كحديم، سنعم�. أي الج

كمن من الي ة فوائد و ك ة ال،مكريم ة: بديا ك؛ه رحم كدا ه؛ تعالى الل كن بعبا ؤم ل خل كع كة ال بعييداو
مر الشديطان ٍءا ك غدي ؤر خد كن؛ه لهم، مم ؤسنييا الييذي هييو تعالى ول،مك ؤر ؤنييا ثييم بيي؛ه أخب كث بيل ؤح

ؤرسنا كت؛ه أم ؤف ؤل كل؛ه:  بمخا كذوهلقو مخ نت ووا (( فا ) �.) عد
كمن كن الي ة فوائد و كني في ل؛ه الشديطان ال،مكريم ة: أ ؤدم ب د،ت آ ؤئ ة إرادا مدي ؤس
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